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VORSTELIJK WONEN IN GELDROP
46 PRACHTIGE WONINGEN





WELKOM IN KASTEELTUINEN!

STELT U ZICH EENS VOOR… UW TOEKOMSTIGE HUIS IN DE ACHTERTUIN VAN  
KASTEEL GELDROP? DAT IS PAS VORSTELIJK WONEN!

Deze plek heeft het allemaal: landelijk wonen in een groene omgeving, midden in het centrum  

van Geldrop en op fietsafstand van Eindhoven en Helmond. Kasteeltuinen is gerealiseerd met oog  

voor haar omgeving én het milieu. De gasloze nieuwbouwwoningen zijn voorzien van zonnepanelen  

en een warmtepomp voor warmte en energie, waarmee de comfortabele woningen voldoen  

aan de laatste duurzaamheidseisen. 

Levensloopbestendig wonen

Project Kasteeltuinen omvat 46 koopwoningen, waarvan het overgrote deel levensloopbestendig is 

ingericht. In deze brochure vindt u alle informatie over dit unieke project. Woningbouwplan Kasteeltuinen 

is een gezamenlijk project tussen Houta Projectontwikkeling en Zuidvast projecten. Voor de realisatie van 

de woningen draagt Houta Bouw zorg.
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KASTEELTUINEN EN GELDROP 

GEMEENTE MET 3 HARTEN 

Over Kasteeltuinen

Het karakter van Kasteeltuinen past goed bij het gezellige Geldrop.  

Dit is een warme wijk waar het dorpsgevoel overheerst. Een plek waar het niet vreemd is  

om elkaar nog te groeten of om hulp te vragen. Daarnaast is Kasteeltuinen gevarieerd  

en uitzonderlijk ruim opgezet. Uw toekomstige woning wordt omringd door  

het aangrenzende Dommellandschap. U geniet van ruime uitzichten en een groene omgeving.  

De woonkwaliteiten en architectuur in Kasteeltuinen sluiten daar naadloos op aan:  

de nadruk blijft liggen op het bijzondere natuurlandschap. Ontdek het zelf!

De rijke historie van Geldrop

De ligging van Kasteeltuinen is uniek en deze plek kent dan ook een rijke geschiedenis aan bewoners.  

Het kasteel werd in 14de eeuw door de heren van Geldrop opgetrokken in het moerasgebied langs  

de Kleine Dommel. Daarna is het gebied door de eeuwen heen meerdere malen opnieuw ingericht.  

De historie van Geldrop is terug te vinden in o.a. het Weverijmuseum en het kasteel.
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VORSTELIJK WONEN… 
VAN ALLE GEMAKKEN VOORZIEN!

Woont u graag in een rustige omgeving met alle stedelijke voorzieningen op loopafstand? Dan bent u  

in Kasteeltuinen aan het goede adres. Geldrop staat bekend om haar gezellige horecaplein met 

uitnodigende terrasjes in de zomer en schaatsbaan in de winter. Daarnaast biedt Geldrop een ruim 

aanbod aan lokale en landelijke winkelformules, scholen, sportclubs, openbaar vervoermogelijkheden en 

gezondheidszorg. In Geldrop vindt u voor elk wat wils.

Het project Kasteeltuinen is uniek binnen de gemeente, omgeven door véél groen en een oase van rust. 

In en rondom Geldrop is een uitgebreid fiets-, wandel- en ruiternetwerk te vinden, de prachtige 

Strabrechtse heide liggen om de hoek en Eindhoven en Helmond op een steenworp afstand.  

Door de directe aansluiting op de A67 bent u snel onderweg! 
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KASTEELTUINEN…  
DAT IS VORSTELIJK WONEN IN HET GROEN! 

Project Kasteeltuinen heeft oog voor haar bewoners én de prachtige natuur in het gebied.  

De Engelse landschapstuin die in 1870 werd aangelegd rondom het kasteel bracht een diversiteit in flora 

en fauna met zich mee waar we vandaag de dag nog steeds van genieten. Via een aan te leggen brug 

over de Kleine Dommel loopt u zo het kasteelpark in. Het aangrenzende Dommellandschap  

is een prachtige omgeving om te fietsen, wandelen en te genieten van de natuur. 

Een uitgebreid natuurgebied op loopafstand biedt u een gevoel van vrijheid en ruimte, alsof u in het 

buitengebied woont. Het beekdal van de Kleine Dommel is bovendien aan het veranderen. Het project 

voor waterberging en natuurontwikkeling is in volle gang: bijzondere planten en vissen  

krijgen hier - net als u - de kans om zich te huisvesten, te ontwikkelen en te groeien. 
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VAN SCHETS TOT ONTWERP
AANDACHT VOOR UW COMFORT

In Kasteeltuinen kunt u kiezen uit 7 woningtypen in verschillende varianten. De woningen vormen één 

geheel met de omgeving en zijn ontworpen door architectenbureaus Architecten Aan de Maas en LSWA 

Architecten. Het project straalt een landelijke vriendelijkheid uit waarin veel moderne accenten zijn 

aangebracht: de perfecte match met de ligging en omgeving.

Landelijke uitstraling met moderne twist

Tijdens het ontwerpen is er veel aandacht besteed aan licht en leefruimte. Aan de digitale tekentafel 

hebben de architecten over ieder detail nagedacht. Dat leverde een duurzaam, bijzonder en ruimtelijk 

ontwerp op. In de comfortabele woningen zit u er warmpjes bij. Alle woningen worden gasloos 

uitgevoerd en voldoen vanzelfsprekend aan de meest actuele eisen op het gebied van duurzaamheid en 

energie. Warmte en energie worden geleverd door een warmtepomp en zonnepanelen. 
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DUURZAAM WONEN IN KASTEELTUINEN

Uw woning is gasloos

De woningen in het project Kasteeltuinen worden niet meer aan het gas aangesloten. Wat betekent dit nu voor u als toekomstige bewoner?

Voor het verwarmen van de woning en het voorzien van warm water verbruikt de woning voortaan elektriciteit in plaats van gas. Duurzaam en geen 

gebruik van fossiele brandstoffen. Een woning voor een ieder die verantwoordelijkheid neemt voor een betere wereld. 

Om het energieverbruik te beperken zijn de woningen in Kasteeltuinen hoogwaardig geïsoleerd en zelfs beter dan de huidige bouwregelgeving (EPC). 

Door de goede isolatie van de woning is er minder warmte nodig om de woning op vereiste temperatuur te krijgen. 

De warmte wordt opgewekt door een warmtepomp. Deze warmte wordt via een warmtewisselaar omgezet naar warmte om de woning  

te verwarmen. Dit gebeurt via een lage temperatuurverwarming met vloerverwarming.

Een elektrische boiler zorgt voor het warme water dat nodig is om te douchen of voor warm tapwater. Extra zonnepanelen op het dak zorgen voor het 

beperken van de rekening voor electriteit. Optioneel kunt u kiezen voor nog meer zonnepanelen om meer gebruik te maken van zonne-energie.



ZINKEN DAKGOOT GEVELSTENEN
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MAT DONKERGRIJS/BRUINZINKEN HEMELWATERAFVOER
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MATERIALEN

De eigentijds vormgegeven woningen refereren aan een landelijke architectuurtaal, door

de verspringende dakvormen, de schoorstenen, de laag aangezette goten en grote dakvlakken.  

Ook de houten gevelbekleding op de begane grond draagt hier aan bij.

 

Het metselwerk is levendig door de handvormbaksteen. Deze heeft zijn kleurnuances verkregen door de 

bijzondere kleisoorten en het bakproces. Daarnaast is er gekozen voor gebakken keramische dakpannen.

 

Eigenwijze dakkapellen, bijzondere hoekoplossingen, glazen erkers op tactische posities en de 

verdraaiingen van woningen dragen bij aan de eigen identiteit van de woningen en daarmee de wijk.
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BARON    
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ONTDEK ALLES OVER DE ROYALE TWEEKAPPER BARON
6 RIANTE TWEEKAPPERS

Op de volgende pagina’s vindt u informatie over woningtype Baron. Deze woning en haar royale perceelgrootte bieden alle ruimte en 

privacy voor u en uw gezinsleden. De ruime bovenverdiepingen zijn geschikt voor 5 slaapkamers. De openslaande deuren vormen een 

prachtige verbinding met de tuin. De Baron biedt veel bergruimte, plek voor 2 auto’s en ruime slaap- en hobbykamers. Deze gasloze 

nieuwbouwwoning voldoet vanzelfsprekend aan de meest actuele eisen op het gebied van duurzaamheid en energie. Bovendien zijn er 

veel mogelijkheden om de woning aan te passen aan uw eigen woonwensen.

In deze brochure vindt u alle kavels van type Baron. Voor meer informatie, kijk op www.kasteeltuinen-geldrop.nl.
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BARON      KAVEL 21, 22, 23, 24, 25, 26 / gevels

VOORGEVEL
KAVEL 21, 23 EN 25

VOORGEVEL
KAVEL 22, 24 EN 26

RECHTERGEVEL
KAVEL 22, 24 EN 26
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ACHTERGEVEL
KAVEL 22, 24 EN 26

ACHTERGEVEL
KAVEL 21, 23 EN 25

LINKERGEVEL
KAVEL 21, 23 EN 25
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BARON      KAVEL 21, 22, 23, 24, 25, 26 / plattegronden

BEGANE GROND
KAVEL 21, 23 EN 25

BEGANE GROND
KAVEL 22, 24 EN 26
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1E VERDIEPING
KAVEL 21, 23 EN 25

2E VERDIEPING
KAVEL 21, 23 EN 25

(OPTIONELE INDELING)

1E VERDIEPING
KAVEL 22, 24 EN 26

2E VERDIEPING
KAVEL 22, 24 EN 26

(OPTIONELE INDELING)



GRAAF   
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ONTDEK ALLES OVER DE STIJLVOLLE HOFWONING GRAAF
8 MODERNE HOFWONINGEN 

Op de volgende pagina’s vindt u informatie over woningtype Graaf. Deze hofwoningen hebben een moderne en stijlvolle uitstraling. Er 

zijn verschillende uitvoeringen: u kunt kiezen voor een extra brede twee-onder-een-kapwoning of vrijstaande semi-bungalow.  

Alle woningen hebben een slaap- en badkamer op de begane grond en op de 1e verdieping een ruimte voor 1 of 2 extra slaapkamers en  

2e badkamer. Ze hebben een veranda en zijn gelegen aan een autovrij hof. Deze gasloze nieuwbouw voldoet vanzelfsprekend aan de 

meest actuele eisen op het gebied van duurzaamheid en energie. Bovendien zijn er veel mogelijkheden om de woning aan te passen 

aan uw eigen woonwensen. De eigenaren van de woningen worden gezamenlijk eigenaar van het hofje en het naastgelegen  

afgesloten parkeerterrein.

In deze brochure laten we kavel 39, 41 en 42 zien, wilt u alle kavels van type Graaf bekijken? 

Kijk dan op www.kasteeltuinen-geldrop.nl.
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VOORGEVEL
KAVEL 39

RECHTERGEVEL
KAVEL 39 PLUS GARAGES KAVEL 39 EN 40

GRAAF     KAVEL 39 / gevels
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ACHTERGEVEL
KAVEL 39

LINKERGEVEL
KAVEL 39
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GRAAF     KAVEL 39 / plattegronden

BEGANE GROND
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1E VERDIEPING
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GRAAF     KAVEL 41 en 42 / gevels

VOORGEVEL
KAVEL 42

VOORGEVEL
KAVEL 41

RECHTERGEVEL
KAVEL 41
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VOORGEVEL
KAVEL 41

VOORGEVEL
KAVEL 42

LINKERGEVEL
KAVEL 42



36

GRAAF     KAVEL 41 en 42 / plattegronden

BEGANE GROND
KAVEL 42

BEGANE GROND
KAVEL 41

(BADKAMER OPTIONEEL)
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1E VERDIEPING
KAVEL 42

(OPTIONELE INDELING)

1E VERDIEPING
KAVEL 41

(OPTIONELE INDELING)
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HERTOG   
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ONTDEK ALLES OVER SEMI-BUNGALOW HERTOG
10 LEVENSLOOPBESTENDIGE SEMI-BUNGALOW 

Op de volgende pagina’s vindt u informatie over woningtype Hertog. Bij de 10 grote semi-bungalows van Kasteeltuinen is er in de 

ontwerpfase rekening gehouden met een slaap- en badkamer met inloopkast op de begane grond. Dit maakt de vrijstaande, twee- 

onder-een-kapwoning of de door een berging geschakelde woning levensloopbestendig. Op de 1e verdieping bevinden zich 2 ruime 

slaapkamers en een 2e badkamer. 

De gasloze nieuwbouw voldoet vanzelfsprekend aan de meest actuele eisen op het gebied van duurzaamheid en energie. Bovendien 

zijn er veel mogelijkheden om de woning aan te passen aan uw eigen woonwensen.

In deze brochure laten we kavel 29, 30, 31, 32, 33 en 34 zien, wilt u alle kavels van type Hertog bekijken? 

Kijk dan op www.kasteeltuinen-geldrop.nl.
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HERTOG     KAVEL 29, 30, 31 en 32 / gevels

VOORGEVEL
KAVEL 29, 30, 31 EN 32 

RECHTERGEVEL
KAVEL 29, 30, 31 EN 32



41

ACHTERGEVEL
KAVEL 29, 30, 31 EN 32

LINKERGEVEL
KAVEL 29, 30, 31 EN 32
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HERTOG     KAVEL 33 en 34 / gevels

VOORGEVEL
KAVEL 33

VOORGEVEL
KAVEL 34
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ACHTERGEVEL
KAVEL 34

ACHTERGEVEL
KAVEL 33
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HERTOG     KAVEL 29, 30, 31, 32 en 33 / plattegronden

BEGANE GROND
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1E VERDIEPING
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KONING    
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ONTDEK ALLES OVER DE FRAAIE NIEUWBOUWVILLA KONING
7 LUXE VILLA’S 

Op de volgende pagina’s vindt u informatie over woningtype Koning. Bij de 7 fraaie nieuwbouw villa’s ligt de aandacht op de 

gedetailleerde en luxe afwerking. De villa’s worden gerealiseerd op prominente plekken in het landschap. Er is overduidelijk geïnvesteerd 

in ruimte: de uitstraling van deze villa maakt dat elke vierkante meter als twee aanvoelt. De villa’s hebben 5 zeer royale slaapkamers en  

2 badkamers, waarvan de master bedroom met een en suite badkamer. Door de grote percelen geniet u van rust, ruimte en privacy.  

De gasloze woningen voldoen vanzelfsprekend aan de meest actuele eisen op het gebied van duurzaamheid en energie. Bovendien zijn 

er veel mogelijkheden om de woning aan te passen aan uw eigen woonwensen.

In deze brochure laten we kavel 16 en 17 zien, wilt u alle kavels van type Koning bekijken? 

Kijk dan op www.kasteeltuinen-geldrop.nl.
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KONING     KAVEL 16 / gevels

VOORGEVEL
KAVEL 16

RECHTERGEVEL
KAVEL 16
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ACHTERGEVEL
KAVEL 16

LINKERGEVEL
KAVEL 16
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KONING     KAVEL 16 / plattegronden

BEGANE GROND
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1E VERDIEPING 2E VERDIEPING
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KONING     KAVEL 17 / gevels

VOORGEVEL
KAVEL 17

RECHTERGEVEL
KAVEL 17
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ACHTERGEVEL
KAVEL 17

LINKERGEVEL
KAVEL 17
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KONING     KAVEL 17 / plattegronden

BEGANE GROND
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1E VERDIEPING 2E VERDIEPING
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MARKIES    
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ONTDEK ALLES OVER SEMI-BUNGALOW MARKIES
4 STIJLVOLLE SEMI-BUNGALOWS 

Op de volgende pagina’s vindt u informatie over woningtype Markies. Deze 4 semi-bungalows zijn gebouwd als twee-onder-een- 

kapwoningen, maar wel levensloopbestendig uitgevoerd. Twee woningen hebben een eigen parkeerplaats voor de deur.  

Door de tuin woont u hier bijzonder comfortabel. De gasloze woningen voldoen vanzelfsprekend aan de meest actuele eisen op  

het gebied van duurzaamheid en energie. Bovendien zijn er veel mogelijkheden om de woning aan te passen aan uw  

eigen woonwensen.

In deze brochure laten we kavel 3 en 4 zien, wilt u alle kavels van type Markies bekijken? 

Kijk dan op www.kasteeltuinen-geldrop.nl.
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MARKIES      KAVEL 3 en 4 / gevels

VOORGEVEL
KAVEL 3

VOORGEVEL
KAVEL 4

RECHTERGEVEL
KAVEL 4
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ACHTERGEVEL
KAVEL 4

ACHTERGEVEL
KAVEL 3

LINKERGEVEL
KAVEL 3
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MARKIES      KAVEL 3 en 4 / plattegronden

BEGANE GROND
KAVEL 3

BEGANE GROND
KAVEL 4
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1E VERDIEPING
KAVEL 3

(BADKAMER OPTIONEEL)

1E VERDIEPING
KAVEL 4
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PRINS    
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ONTDEK ALLES OVER DE VRIJSTAANDE WONING PRINS
3 VRIJSTAANDE WONINGEN 

Op de volgende pagina’s vindt u informatie over woningtype Prins. Deze door een berging geschakelde woningen zijn uitgevoerd  

met een ruime woonkamer en 3 grote slaapkamers. De 2e verdieping biedt de mogelijkheid voor 2 slaapkamers en een 2e badkamer.  

De gasloze woningen voldoen vanzelfsprekend aan de meest actuele eisen op het gebied van duurzaamheid en energie. Bovendien zijn 

er veel mogelijkheden om de woning aan te passen aan uw eigen woonwensen zoals keuze woonkamer aan de tuin- of straatzijde.

In deze brochure laten we kavel 13 en 14 zien, wilt u alle kavels van type Prins bekijken? 

Kijk dan op www.kasteeltuinen-geldrop.nl.
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PRINS      KAVEL 13 en 14 / gevels

VOORGEVEL
KAVEL 13 EN 14

RECHTERGEVEL
KAVEL 13 EN 14
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ACHTERGEVEL
KAVEL 13 EN 14

LINKERGEVEL
KAVEL 13 EN 14
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PRINS      KAVEL 13 en 14 / plattegronden

BEGANE GROND
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1E VERDIEPING 2E VERDIEPING 
(OPTIONELE INDELING)



RIDDER     
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ONTDEK ALLES OVER DE ROYALE TWEEKAPPER RIDDER
8 RUIME TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN 

Op de volgende pagina’s vindt u informatie over woningtype Ridder. De 8 stijlvolle, duurzame twee-onder-een-kapwoningen bieden 

een luxe uitstraling. Bij deze woningen hebben de architecten een moderne vertaalslag gemaakt op de klassieke architectuur van de 

twee-onder-een-kapwoning. Er zijn 4 verschillende types. Door het toepassen van verschillende accenten als schoorstenen, 

dakkappellen en raamkaders is elke woning afzonderlijk herkenbaar. Naast de accenten zorgen ook de verschillende posities van de 

woningen voor variatie in het straatbeeld. De gasloze woningen voldoen vanzelfsprekend aan de meest actuele eisen op het gebied van 

duurzaamheid en energie. Bovendien zijn er veel mogelijkheden om de woning aan te passen aan uw eigen woonwensen. 

In deze brochure laten we kavel 7, 8, 9 en 10 zien, wilt u alle kavels van type Ridder bekijken? 

Kijk dan op www.kasteeltuinen-geldrop.nl.
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RIDDER      KAVEL 7 en 8 / gevels

VOORGEVEL
KAVEL 7

VOORGEVEL
KAVEL 8

RECHTERGEVEL
KAVEL 8
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ACHTERGEVEL
KAVEL 7

ACHTERGEVEL
KAVEL 8

LINKERGEVEL
KAVEL 7
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BEGANE GROND
KAVEL 7

BEGANE GROND
KAVEL 8

RIDDER      KAVEL 7 en 8 / plattegronden

BERGING
KAVEL 8
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1E VERDIEPING
KAVEL 7

1E VERDIEPING
KAVEL 8

2E VERDIEPING
KAVEL 7

2E VERDIEPING
KAVEL 8



74

RIDDER      KAVEL 9 en 10 / gevels

VOORGEVEL
KAVEL 9

VOORGEVEL
KAVEL 10

RECHTERGEVEL
KAVEL 10
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ACHTERGEVEL
KAVEL 9

ACHTERGEVEL
KAVEL 10

LINKERGEVEL
9
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BEGANE GROND
KAVEL 9

LOSSE GARAGE
KAVEL 9

BEGANE GROND
KAVEL 10

RIDDER      KAVEL 9 en 10 / plattegronden
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1E VERDIEPING
KAVEL 9

2E VERDIEPING
KAVEL 9

1E VERDIEPING
KAVEL 10

2E VERDIEPING
KAVEL 10

(OPTIONELE INDELING)



Postbus 144

5660 AC Geldrop

Tel. (040) 286 21 10

info@houtagroep.nl  

www.houtagroep.nl

Sint Genovevastraat 41a

5694 AE Son en Breugel

info@zuidvast.nl

www.zuidvast.nl

Eindhoven

Beemdstraat 1

5653 MA Eindhoven

Tel. (040) 218 00 78

www.erafocus.nl

Ontwikkeling en realisatie Verkoop

Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen of de inhoud van dit 
document te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Drukfouten en fouten voorbehouden. 





80

www.kasteeltuinen-geldrop.nl


